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W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, 
spotkania z kulturą krajów europejskich, animacje dla dzieci i dorosłych,          
gra miejska KRASNALowa przyGOda, konkursy, warsztaty: z fotografii         
otworkowej,  z upcyclingu, z drobnych napraw rowerowych, jazda na               
rowerze-blenderze produkującym owocowe koktajle, znakowanie rowerów, 
nauka pierwszej pomocy, joga.

To zaledwie kilka atrakcji, jakie czekają w Parku Staromiejskim...

PIKNIK EUROPEJSKI: 
Park Staromiejski przy Teatrze Lalek:   godz. 10:00 - 14:00
(plac Teatralny 4)
Gra miejska KRASNALowa przyGOda:  godz. 10:00 - 13:30

DEBATA MIĘDZYPOKOLENIOWA:
Jakie jest Twoje ID? Różnorodność - szansa czy zagrożenie? 
– warsztat Fundacji Evens, Barbara:   godz. 16:00 - 19:00

maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji 
Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK     
w Parku Staromiejskim!



KONKURSY:

  KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„UBIERZ SIĘ W EUROPĘ”
KONKURS UPCYCLINGOWY

OPIS KONKURSU dla pedagogów
Konkurs upcyclingowy „Ubierz się w Europę” polega na stworzeniu przez klasę oryginalnego stroju przedstawiającego 
tytułowego Europejczyka. Wymogiem jest użycie produktów codziennego użytku, takich jak kartony, styropian, 
pudełka czy patyczki. Aby wziąć udział w konkursie, należy zrobić zdjęcie stroju i wysłać je pod wskazany adres mailowy 
wraz z krótkim opisem. Najciekawsze propozycje zostaną wyróżnione: trzy w kategorii wiekowej klas 1-3 oraz trzy  
w kategorii klas 4-6. Dnia 9 maja podczas obchodów Dnia Europy nastąpi prezentacja finałowych strojów na scenie 
oraz przyznanie nagród.

OPIS KONKURSU dla uczniów
Czy Ty i Twoja klasa jesteście kreatywni, zabawni oraz odważni? Weźcie udział w konkursie upcyclingowym  
„Ubierz się w Europę”! Zbierzcie produkty, którym można dać drugie życie, np.: kartony, butelki, styropian, pudełka, 
puszki, patyczki i za ich pomocą stwórzcie strój symbolizujący Europejczyka. Zróbcie sobie zdjęcie i wraz z krótkim opisem 
wyślijcie do nas! Najlepsze projekty zaprezentują się 9 maja podczas obchodów Dnia Europy w Parku Staromiejskim. 
Dla uczestników przewidziane są nagrody!

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

„EUROPEJSKA PLANSZÓWKA”

OPIS KONKURSU dla pedagogów
„Europejska Planszówka” to gra w rozmiarze XXL, w której pionkami będą uczestnicy obchodów Dnia Europy.  
Gra skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych. Poprzez dobrą zabawę i rywalizację uczestnicy pogłębią wiedzę 
na temat Unii Europejskiej. Warunkiem otrzymania punktu oraz poruszania się po planszy będzie udzielenie poprawnej 
odpowiedzi na pytanie.

OPIS KONKURSU dla uczniów
Lubisz gry planszowe? Chciałbyś pogłębić swoją wiedzę o Unii Europejskiej? Uważasz, że bez rywalizacji nie ma dobrej 
zabawy? A czy wyobrażałeś sobie kiedyś, że Ty i Twoja klasa możecie stać się pionkami w grze XXL?

Weź udział z klasą w grze „Europejska Planszówka” podczas obchodów Dnia Europy 9 maja. Wystarczy czteroosobowa 
drużyna oraz duży doping reszty klasy. Wspólnie odpowiadajcie na pytania związane z Unią Europejską i starajcie się  
o wygraną. Dla każdej klasy przewidziane są nagrody!



LEKCJE EUROPEJSKIE DLA SZKÓŁ

LEKCJE EUROPEJSKIE
LICZBA LEKCJI OGRANICZONA

TERMIN: 9-10 maja

OPIS dla pedagogów
Lekcje Europejskie to coroczne spotkania w języku angielskim, przeznaczone dla dzieci i młodzieży w każdym wieku. 
Lekcje adresowane są do wszystkich klas, a w szczególności do tych o profilach społecznych oraz językowych. W trakcie 
zajęć uczniowie będą mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, a dodatkowo 
będą mieli szansę przełamać barierę językową. Lekcje poprowadzi wieloletni pracownik Komisji Europejskiej, William 
Martin, który specjalnie z tej okazji przyjeżdża do Polski. William Martin brał udział w kampanii dotyczącej ustanowienia 
flagi europejskiej w 1986 r. i wspierał Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w pierwszym półroczu jego 
istnienia. Spotkanie potrwa 45 minut i odbędzie się w Państwa szkole.

OPIS dla uczniów
Czy wiesz już wszystko o Unii Europejskiej? Lubisz rozmawiać w języku angielskim i chciałbyś poćwiczyć tę umiejętność 
z rodowitym Anglikiem? A może wkrótce czeka Cię egzamin ustny z języka obcego, a nie masz z kim porozmawiać? 
Marzysz o studiach za granicą?
Lekcje Europejskie z Billem Martinem to świetna okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem 
obcym w niezobowiązującej sytuacji oraz dowiedzieć się czegoś więcej o UE i kulturze krajów europejskich. Nie czekaj, 
zgłoś swoją klasę na lekcję europejską w języku angielskim !

KONKURS OTWARTY

„WIELOKULTUROWY WROCŁAW”
KONKURS FOTOGRAFICZNY

OPIS KONKURSU dla pedagogów
„Wielokulturowy Wrocław” to otwarty i skierowany do wszystkich chętnych konkurs fotograficzny. Zadaniem  
uczestników jest jak najciekawiej i najtrafniej ująć temat konkursu. Spośród prac zostaną wyłonieni finaliści  
oraz główny laureat. 
Finał konkursu oraz wręczenie wyróżnień nastąpi 9 maja w Parku Staromiejskim podczas obchodów Dnia Europy. 

OPIS KONKURSU dla uczniów
Fotografia to Twoja pasja? Wierzysz, że poprzez obiektyw aparatu można zobaczyć więcej? Potrafisz ujrzeć to, czego 
inni nie widzą? Zapraszamy Cię do otwartego konkursu fotograficznego zatytułowanego „Wielokulturowy Wrocław”. 
Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Dnia Europy.
Co trzeba zrobić, by zostać wyróżnionym? Uchwyć idealne ujęcie oddające temat konkursu i wyślij zdjęcie  
pod wskazany adres mailowy. Finał konkursu dnia 9 maja 2016 roku w Parku Staromiejskim podczas obchodów  
Dnia Europy. Najlepszym pracom zostaną przyznane nagrody.



DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH

„KRASNALowa przyGOda”
GRA MIEJSKA

Czy znasz wszystkie wrocławskie krasnale? Czy umiesz pracować w grupie pod presją czasu, jednocześnie będąc 
kreatywnym? Zapraszamy drużyny, które podążając szlakiem wrocławskich krasnali, rozwiążą czekające na nich zadania.
9 maja podczas obchodów Dnia Europy w Parku Staromiejskim czeka na Was 29 krasnoludków odzianych w europejskie 
barwy. Odnajdźcie je jak najprędzej, zanim rywale z innych klas to zrobią!

OPIS GRY
GRA MIEJSKA DLA STARSZYCH I MŁODSZYCH „KRASNALowa przyGOda”
Głównym celem gry jest przybliżenie uczestnikom sylwetek wrocławskich krasnali, które specjalnie na czas gry zostaną 
przebrane w barwy europejskie. Wygrywa drużyna, która znajdzie ich najwięcej.
Podczas poszukiwania krasnali na zawodników będą czekały zadania-niespodzianki.
Gra zawiera takie elementy, jak: współpraca w grupie w nietypowych warunkach, pobudzanie kreatywnego myślenia 
oraz działanie pod presją czasu.

DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH

WARSZTAT FOTOGRAFII OTWORKOWEJ

Interesujesz się fotografią? Marzysz o własnym aparacie? A czy wiedziałeś, że i Ty możesz stworzyć jedyny 
i niepowtarzalny aparat fotograficzny?
Potrzebujesz do tego tylko: puszkę po kawie, taśmę izolacyjną oraz pełny worek wyobraźni.
Przyjdź 9 maja do Parku Staromiejskiego o godzinie 10, a dowiesz się, jak to zrobić!

OPIS WARSZTATÓW
Warsztaty dla osób twórczych i kreatywnych, którzy chcą poznać fotografię od zupełnie nowej strony. Celem jest 
skonstruowanie własnego aparatu fotograficznego, zaś zadaniem uczestników warsztatów będzie wykonanie nim zdjęcia 
przedstawiającego wielokulturowy Wrocław. Po warsztatach zdjęcia staną się częścią ekspozycji, a następnie wrócą  
do właścicieli jako pamiątka obchodów Dnia Europy 2016.

ATRAKCJE W PARKU STAROMIEJSKIM:



DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

DEBATA MIĘDZYPOKOLENIOWA
JAKIE JEST TWOJE ID? RÓŻNORODNOŚĆ - SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

- warsztat dla młodzieży i dorosłych skupiający się na wartościach europejskich, zainspirowany filmem „I am Europe” 
Jefa i Margot Vingerhoedt, wyprodukowany przez Fundację Evens.

Debata odbędzie się dnia 9 maja w godz. 16.00-19.00 w BARBARZE: infopunkt / kawiarnia / kultura  
przy ul. Świdnickiej 8c, w ramach obchodów Dnia Europy.

Gościem specjalnym debaty będzie Józef Pinior, były poseł do Parlamentu Europejskiego i Senator, wykładowca 
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Debata prowadzona będzie przez trenerów Fundacji Evens  
- Mateusza Koniecznego i Magdalenę Braksator. Celem debaty będzie zachęcenie osób reprezentujących inne generacje  
do przyjrzenia się znaczeniu różnych wartości w kontekście aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych, w tym 
wzrostu tendencji nacjonalistycznych, nienawiści wobec osób przybywających do Polski i Europy oraz nieufności 
wobec idei integracji europejskiej. Warsztat pobudzi uczestników do refleksji nad wartościami europejskimi w oparciu  
o konkretne przykłady, sytuacje i ich własne doświadczenia.

Program debaty:
16:00  – Przywitanie - Natalia Szczucka, Dyrektorka Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej
16:10  – Wprowadzenie do debaty - prowadzący Mateusz Konieczny i Magdalena Braksator
16:30  – Projekcja filmu „I am Europe” Jefa i Margot Vingerhoedt, wyprodukowanego przez Fundację Evens
17:30  – Dyskusja z udziałem gościa specjalnego Józefa Piniora i uczestników:
 - czy różnorodność wynikająca m.in. z pochodzenia, wyznania, kultury lub poglądów jest zagrożeniem  
     dla współczesnego świata, czy szansą na rozwój?
 - które wartości europejskie łączą pokolenia, które są uniwersalne, a które wyznawane w większym stopniu 
     przez osoby w różnym wieku?
18:30  – Wnioski i podsumowanie
19:00  – Zakończenie debaty

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailowo: comm-rep-pl-wroclaw@ec.europa.eu, 
telefonicznie: (+48 71) 324 09 04 lub za pomocą formularza www.europa.eu/!Qu86rN.  

Ilość miejsc jest ograniczona.



DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

JAKIE JEST TWOJE ID? „INNOŚĆ” POWODEM DO NIENAWIŚCI? 

- warsztat dla młodzieży skupiający się na wartościach europejskich, zainspirowany filmem „I am Europe”  
Jefa i Margot Vingerhoedt, wyprodukowany przez Fundację Evens.

Warsztat odbędzie się dnia 10 maja w godz. 10.00-13.00 w Domu Europy przy ul. Widok 10,  
w ramach obchodów Dnia Europy.

Gościem specjalnym debaty będzie dr Ali Abi Issa, teolog, religioznawca, imam wrocławskiego meczetu, przewodniczący 
Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP.

Debata prowadzona będzie przez trenerów Fundacji Evens - Mateusza Koniecznego i Magdalenę Braksator.
Celem debaty będzie zachęcenie młodzieży do przyjrzenia się znaczeniu różnych wartości w kontekście aktualnych 
wydarzeń politycznych i społecznych, w tym wzrostu tendencji nacjonalistycznych, nienawiści wobec osób 
przybywających do Polski i Europy oraz niepewności wobec idei integracji europejskiej. Warsztat pobudzi uczestników 
do refleksji nad wartościami europejskimi w oparciu o konkretne przykłady, sytuacje i ich własne doświadczenia.

Program debaty:
10:00  – Przywitanie - Natalia Szczucka, Dyrektorka Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej
10:10  – Wprowadzenie do warsztatu - prowadzący Mateusz Konieczny i Magdalena Braksator
10:30  – Projekcja filmu „I am Europe” Jefa i Margot Vingerhoedt, wyprodukowanego przez Fundację Evens
11:30  – Dyskusja z udziałem gościa specjalnego Alego Abi Issa i uczestników

W trakcie warsztatu młodzież będzie miała możliwość przyjrzenia się różnym wypowiedziom zamieszczanym przez 
internautów na portalach społecznościowych, forach i stronach internatowych. Poprzez ćwiczenie symulacyjne, 
zadania grupowe i indywidualne oraz wspólną dyskusję uczestnicy zastanowią się, czym jest mowa nienawiści oraz w jaki 
sposób wpływa na wartości społeczne.

12:45  – Wnioski i podsumowanie
13:00  – Zakończenie warsztatu

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailowo: dagna.lewandowska@ext.ec.europa.eu  
lub telefonicznie: (+48 71) 324 09 04.

 Ilość miejsc jest ograniczona.



DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH 

SAMOOBRONA

Czy wiesz, jak zachować się w chwili zagrożenia? Czy potrafisz skutecznie się obronić?
Weź udział w warsztatach dotyczących przeciwdziałania przemocy i mowie nienawiści. Możesz nauczyć się prostych 
zasad, jak reagować na akty przemocy oraz jak zachować zimną krew w sytuacjach ekstremalnych.

OPIS WARSZTATÓW
Warsztaty z samoobrony, na których zaprezentowane zostaną techniki obrony przed najczęściej stosowanymi atakami. 
Ćwiczenia skierowane są przede wszystkim do kobiet i dla tych, którzy o samoobronie chcą dowiedzieć się więcej.

DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH
 

DROBNE NAPRAWY ROWEROWE

Czy potrafisz sam naprawić dętkę? Czy wiesz, jak poprawnie założyć ciągle spadający łańcuch? Wraz z nadchodzącą 
wiosną warto dokładnie przyjrzeć się swojemu rowerowi, zanim na dobre obudzimy go z zimowego snu.
Przyjdź 9 maja do Parku Staromiejskiego, a nauczymy Cię, jak samemu poradzić sobie z drobnymi usterkami  
przy pomocy podstawowego sprzętu.

OPIS WARSZTATÓW
Wraz z nadchodzącą wiosną warto dokładnie przyjrzeć się swojemu rowerowi, zanim na dobre zostanie wybudzony 
z zimowego snu. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak samemu poradzić sobie z drobnymi usterkami 
przy pomocy podstawowego sprzętu. Pokazane zostaną ciekawe triki, dzięki którym można uniknąć poważniejszych 
uszkodzeń. Przede wszystkim jednak będzie można dowiedzieć się, jak przygotować rower do drogi, aby bezpiecznie  
i z przyjemnością pokonywać kilometry.



DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH 

BUDOWANIE SŁYNNYCH BUDOWLI EUROPEJSKICH
WARSZTAT UPCYCLINGOWY

Dlaczego warto odkrywać drugie życie przedmiotów? Podczas warsztatów powstaną najsłynniejsze budowle europejskie, 
a do ich budowy użyjemy nietypowych materiałów.
Wyobraź sobie, jak wspaniała może być wieża Eiffla, którą sam zbudujesz z plastikowych butelek.
Wszystkich uczestników zachęcamy do przyniesienia: tektury, opakowań, pudełek, skrawków styropianu, folii, puszek, 
korków, słomek, patyczków i innych materiałów.

OPIS WARSZTATÓW
Podczas warsztatów powstaną najsłynniejsze budowle europejskie, do budowy których użyte zostaną nietypowe 
materiały. Podczas warsztatów uczestnicy korzystać będą z: tektury, niepotrzebnych opakowań, pudełek, skrawków 
styropianu, folii, puszek, korków, słomek i wiele innych. Warsztaty mają na celu promowanie idei upcyclingu w formie 
ekozabawy.

DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH 

BUDOWANIE EKOKARMNIKÓW DLA ZWIERZĄT
WARSZTAT UPCYCLINGOWY

W Dniu Europy nie można zapomnieć o zwierzętach!
Przyjdź 9 maja do Parku Staromiejskiego, zbuduj własnoręcznie ekokarmnik i powieś go koło swojego domu. Pamiętaj, 
nasi skrzydlaci przyjaciele też muszą mieć pełne brzuszki.
Wszystkich uczestników zachęcamy do przyniesienia: kartonów, butelek, pudełek, puszek, patyczków oraz wszystkiego, 
czemu można dać drugie życie!

OPIS WARSZTATÓW
Dzięki zajęciom rozwinięta zostanie u dzieci wrażliwość na potrzeby zwierząt. Dodatkowo warsztaty przyczynią się do 
pobudzania zdolności twórczych oraz manualnych. Zabawa skierowana jest do najmłodszych i nie tylko.



Opisane warsztaty i atrakcje to nie wszystko.  
W Parku Staromiejskim oraz okolicy czekać będą na Uczestników 

takie atrakcje, jak:

Stoisko informacyjne Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej
Występy zespołów wokalno-tanecznych

Tramwaj EUROPEJCZYK
Konkurs multimedialny QUIZOWANIE

Europejska fotobudka
Ekoogródek

Rower-blender
Malowanie twarzy

Pokazy iluzjonistyczne
Europejski tor przeszkód

Gwiezdne miasto
i inne...



WIĘCEJ INFORMACJI

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej:
www.ec.europa.eu/polska/wroclaw

dagna.LEWANDOWSKA@ext.ec.europa.eu
+48 71 324 09 04

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego:
www.europarl.pl/wroclaw

epwroclaw@ep.europa.eu
+48 71 337 6363

KWESTIE ORGANIZACYJNE
h.kiec@silesia-group.com

+ 48 533 560 280


